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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α.1.1. Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Επωνυμία  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Νομική Μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  

Έτος Ίδρυσης 2006 

ΑΦΜ 998715905 

Διεύθυνση Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα 

Εκπρόσωπος φορέα   Γεώργιος Καββαθάς 

Θέση Πρόεδρος ΔΣ 

Τηλ. 210 8846852 

Fax 210 8846853 

Διεύθυνση Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης μελετών και ερευνών και 
αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του, παρέχει 
στη ΓΣΕΒΕΕ τεκμηρίωση θέσεων και μελετά, αξιολογεί, εκπονεί προτάσεις πολιτικής για θέματα 
οικονομικής ανάπτυξης, χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, απασχόλησης, κοινωνικής 
ασφάλισης, ανταγωνισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών 
επιχειρήσεων. Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, καθώς 
και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και προωθούν την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη 
βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέσω της εκπόνησης μελετών και επιστημονικών ερευνών, της διαχείρισης 
ολοκληρωμένων έργων και της υλοποίησης προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης, επιδιώκει να 
συμβάλλει: 

 στη διάχυση της παραγόμενης γνώσης από και προς τις επιχειρήσεις 

 στην υποβοήθηση της προσαρμογής, στην επέκταση και την ποιοτική ανάπτυξη των πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων μέσα στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών και 
τεχνολογικών εξελίξεων  

 στην αξιολόγηση και την επιρροή στις δημόσιες στρατηγικές και πολιτικές που αφορούν τις ΜΜΕ 
τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, ιδιωτικών και δημόσιων, που απευθύνονται στις 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

 στην ανάπτυξη θετικών συνεργιών και εποικοδομητικών συνεργασιών μεταξύ των φορέων που 
συμμετέχουν στην επιχειρηματική διαδικασία 

 στην αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των αποφάσεων της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών της 
και στην υποστήριξη δράσεων κοινωνικής διαβούλευσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων 

 στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων, 
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 την εξασφάλιση αξιόπιστων και επαγγελματικά ωφέλιμων διαδικασιών πιστοποίησης 
επαγγελματικών προσόντων για τους απασχολούμενους στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

 στο σχεδιασμό, την οργάνωση, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων διά βίου 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας της διά 
βίου μάθησης και την αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε αυτήν 

  στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση έργων κοινωνικής οικονομίας και γενικότερα 
κοινωφελούς και κοινωνικού χαρακτήρα 

 στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων συμβουλευτικής επιχειρήσεων, 
mentoring ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, υποστήριξης συμπράξεων και 
συνεργασιών επιχειρήσεων 

 στην υποστήριξη ενεργειών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, βελτίωσης των συνθηκών 
υγείας και ασφάλειας της εργασίας, προστασίας του καταναλωτή και γενικότερα δράσεων 
κοινωνικής υπευθυνότητας των μικρών επιχειρήσεων 

 στην οργάνωση και εφαρμογή δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικού 
προσανατολισμού αυτοαπασχολουμένων, εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων. 

Α.2. Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Τα όργανα Διοίκησης του Ινστιτούτου είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ. Η 
Γενική Συνέλευση καθορίζει τη στρατηγική του φορέα και εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. έχει την 
ευθύνη της διοίκησης του φορέα καθώς και της διαχείρισης των πόρων και της περιουσίας του κατά το 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις. 

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελείται από στελέχη με υψηλή κατάρτιση, τεχνογνωσία και 
εξειδίκευση, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κατευθύνσεων και ειδικεύσεων, όπως 
οικονομικές επιστήμες, πολιτικές/ κοινωνικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, εκπαιδευτική πολιτική 
επικοινωνία κ.α. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργανωτικά απαρτίζεται από τα διευθυντικά στελέχη, τα στελέχη διοικητικής υποστήριξης, 
τα στελέχη οικονομικής και λογιστικής υποστήριξης και  τα επιστημονικά στελέχη.  

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  δραστηριοποιείται σε 6 σημεία στην Ελλάδα: Αθήνα Αττική, Θεσσαλονίκη Κεντρική 
Μακεδονία, Πάτρα Δυτική Ελλάδα, Ηράκλειο Κρήτη, Λάρισα Θεσσαλία, Ιωάννινα Ήπειρος, προκειμένου να 
έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στις δράσεις που υλοποιεί, συνεργάζεται 
πανελλαδικά με τις κλαδικές/ τοπικές ομοσπονδίες και τα σωματεία της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και με άλλους 
επαγγελματικούς φορείς.   

 

Α.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η υλοποίηση έκθεσης για τα 100 χρόνια 
της ΓΣΕΒΕΕ καθώς και η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την ανάδειξη της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ. 
Σκοπός των δύο παραπάνω αντικειμένων είναι η ανάδειξη της εκατονταετούς δράσης της ΓΣΕΒΕΕ, σε 
συνδυασμό με την ανάδειξη των ιστορικών υποκειμένων που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη και την εξέλιξη 
του θεσμού του συνδικαλισμού των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων  στη διάρκεια των 
τελευταίων 100 χρόνων στην Ελλάδα.  

 

Τόπος και διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης 

Η έκθεση προβλέπεται να παρουσιαστεί στο κεντρικό κτίριο της ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, Αθήνα. Για την 
έκθεση θα αξιοποιηθεί αίθουσα περίπου 65 τ.μ. (επισυναπτόμενη κάτοψη). Μέρος της έκθεσης μετά το 
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πέρας λειτουργίας της θα επαναδιευθετηθεί για να μείνει μόνιμα στο κτίριο της ΓΣΕΒΕΕ. Η διάρκεια της 
έκθεσης προβλέπεται στις 20 ημερολογιακές ημέρες. 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο έκθεσης  

Η διάρθρωση της έκθεσης είναι αναγκαίο να μην περιλαμβάνει μόνο γραμμική – χρονολογική παρουσίαση 
της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και θεματική δομή βάση πεδίων αναφοράς που προτείνονται στη συνέχεια 
και θα συζητηθούν εκτενώς με τον ανάδοχο του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι προτεινόμενες 
επιμέρους θεματικές ενότητες: 

 Ενότητα 1: Μόχθος και επιχειρηματικότητα 

 Ενότητα 2: Ο συνδικαλισμός, η ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ, θεσμοί και μέσα του συνδικαλισμού 

 Ενότητα 3: Ο συνδικαλισμός και ζητήματα που απασχόλησαν τους επαγγελματοβιοτέχνες 

 Ενότητα 4: Η ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα μέσα από την ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ 

 Ενότητα 5: Εικόνες και αναπαραστάσεις των επαγγελματοβιοτεχνών μέσα από την τέχνη 
(κινηματογράφος, λογοτεχνία, μουσική, εικαστικές τέχνες κ.α.) 

 

Οι παραπάνω θεματικές ενότητες είναι ενδεικτικές και δύναται να διαφοροποιηθούν σε συνεργασία με 
τον υπεύθυνο επιστημονικό συνεργάτη - επιμελητή της έκθεσης, την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο 
του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού.  

Οι θεματικές αυτές θα δημιουργήσουν πολλαπλές αφηγήσεις και διαδρομές τόσο στη φυσική έκθεση, όσο 
και στην ψηφιακή πλατφόρμα.  Ο Ανάδοχος πέραν της επιμελητικής έκθεσης θα έχει πρόσβαση στα 
υφιστάμενα υλικά που έχουν συγκεντρωθεί και υλοποιηθεί στο πλαίσιο του εορτασμού, πιο συγκεκριμένα 
εκδόσεις για την ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ, βίντεο από εκδηλώσεις της ΓΣΕΒΕΕ, στιγμιότυπα συνεντεύξεων 
προφορικής ιστορίας, για την αξιοποίηση τους και  παρουσίαση τους στην έκθεση και την ψηφιακή 
πλατφόρμα.  

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της έκθεσης 

Ο Ανάδοχος καλείται να μελετήσει το χώρο όπου θα υλοποιηθεί η φυσική έκθεση και με βάση το κείμενο 
επιμέλειας που θα δοθεί από τον Επιστημονικό Συνεργάτη Επιμελητή της Έκθεσης να σχεδιάσει την 
αρχιτεκτονική της έκθεσης και τις παρεμβάσεις στο χώρο που απαιτούνται, ώστε να φιλοξενηθεί η έκθεση 
και να εξυπηρετηθεί η αφήγηση. Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της έκθεσης, πρέπει να έχουν σχεδιαστεί 
οι πιθανές ροές των επισκεπτών, δημιουργώντας μια ή εναλλακτικές διαδρομές για την περιήγηση σε 
αυτήν.  

Σχεδιασμός υλικών έκθεσης – Γραφιστικός σχεδιασμός της έκθεσης 

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τον επιστημονικό συνεργάτη - επιμελητή της έκθεσης και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό και την παραγωγή των υλικών της φυσικής έκθεσης στο χώρο και της 
ψηφιακής πλατφόρμας παρουσίασης της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ. 

Περιεχόμενο /Αντικείμενο ειδικής κατασκευής  

Η ειδική κατασκευή αφορά την παρουσίαση του χρονολογίου ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ.  Πρόκειται για ελαφριά 
κατασκευή που θα μπορεί να μείνει σταθερή στο χώρο ή/και να μετακινηθεί για τις ανάγκες προβολής και 
παρουσίασης της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος.  

 

Περιεχόμενο/Αντικείμενο οπτικοακουστικού υλικού για την έκθεση και την πλατφόρμα 

Η εργασία αυτή αφορά στη δημιουργία έξι (6) βίντεο. 

Τα πέντε από αυτά, θα λειτουργούν συμπληρωματικά της αφήγησης για την καλύτερη παρουσίαση των 
επιμέρους ενοτήτων της έκθεσης. Η διάρκεια των βίντεο αυτών μπορεί να είναι από 120’’- 240’’ (2 με 4 
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λεπτά της ώρας). Τα βίντεο αυτά θα παρουσιάζονται μέσω κατάλληλου εξοπλισμού στη φυσική έκθεση, 
αλλά και στην πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί.  

Το έκτο βίντεο θα αφορά σε μικρής διάρκειας 30’’-60’’ (μισού έως ενός λεπτού της ώρας) προωθητικό 
βίντεο teaser για την παρουσίαση της έκθεσης και της πλατφόρμας.   

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός, στήσιμο  και απεγκατάσταση έκθεσης 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή του συνόλου του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που είναι 
απαραίτητος για την έκθεση, ήτοι για τα υλικά που απαιτούνται για το στήσιμο της έκθεσης, τον φωτισμό, 
τον ήχο και την εικόνα. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το στήσιμο και την απεγκατάσταση της έκθεσης, 
πλην των μερών που θα μείνουν σταθερά στο χώρο.  

Κειμενογραφική επιμέλεια έκθεσης και πλατφόρμας 

Με βάση τα κείμενα του επιστημονικού συνεργάτη - επιμελητή της έκθεσης, ο Ανάδοχος καλείται να 
επεξεργαστεί και να οριστικοποιήσει την τελική παρουσίαση τους, σε συνεργασία με τον επιστημονικό 
συνεργάτη και την Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία θα ενσωματώσει στο γραφιστικό σχεδιασμό της έκθεσης 
καθώς και στην ψηφιακή πλατφόρμα.  

Περιεχόμενο ψηφιακής πλατφόρμας  

Στόχος της ψηφιακής πλατφόρμας είναι να παρουσιάσει την ιστορία της εκατονταετούς δράσης της 
ΓΣΕΒΕΕ, μέσα από την παρουσίαση της ιστορίας της, των υποκειμένων της (συλλογικά υποκείμενα, 
εκπροσώπους, εκπροσωπούμενους κ.α.), με ένα σύγχρονο και λειτουργικό τρόπο.  

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες όπως αυτές έχουν καταγραφεί παραπάνω 
και θα οριστικοποιηθούν με τη συμβολή του Αναδόχου και του επιστημονικού συνεργάτη - επιμελητή της 
έκθεσης. Σε αυτήν θα παρουσιάζεται η ψηφιακή ιστοριογραφία της ΓΣΕΒΕΕ, με διακριτούς τρόπους, 
θεματικά, χρονολογικά. Η ψηφιακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει χρονολόγιο στιγμών και προσώπων, ενώ 
θα συνοδεύεται από σειρά αφηγηματικών εργαλείων, όπως γραφιστικές αναπαραστάσεις, φωτογραφίες, 
vidcasts, δυνατότητα λειτουργικής ψηφιακής παρουσίασης φωτογραφικών τεκμηρίων που πλαισιώνουν 
την αφήγηση της ιστορίας.  

Τεχνικές προδιαγραφές ψηφιακής πλατφόρμας 

 Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας θα βασίζεται σε Content Management System-CMS ανοιχτού 
λογισμικού (όπως είναι το Wordpress, Python κ.α.), το θέμα το οποίου θα διαμορφωθεί-σχεδιαστεί με 
βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του φορέα (custom design theme). Η κάθε εγγραφή θα λαμβάνει 
χαρακτηρισμό με σκοπό την εύκολη αναζήτηση οποιουδήποτε στοιχείου της ψηφιακής πλατφόρμας από 
τον επισκέπτη. Επιπλέον, θα υπάρχει εργαλείο για την ευέλικτη αναζήτηση στο περιεχόμενο της πύλης,  
site map. 

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα υποστηρίζει όλες τις δυνατές μορφές περιεχομένου (κείμενα, φωτογραφίες, 
πολυμέσα, αλλά και άλλων τρίτων στοιχείων όπως κινούμενα infographic, χάρτες κλπ.).  

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει την ενοποίηση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram κ.α.), επιτρέποντας στους επισκέπτες την εύκολη προώθηση του περιεχομένου της 
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με λειτουργίες διαμοιρασμού και κοινοποίησης περιεχομένου. Η δομή και 
το περιεχόμενο της ψηφιακή πλατφόρμα θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί ώστε να γίνει φιλική προς τις 
μηχανές αναζήτησης (SEO).   

Επιπλέον η ψηφιακή πλατφόρμα θα πρέπει να διασυνδεθεί με το σύστημα στατιστικών Google Analytics. 

Ο Ανάδοχος καλείται να εφαρμόσει τα σύγχρονα πρότυπα προσβασιμότητας για την ψηφιακή πλατφόρμα. 

Τέλος, η ψηφιακή πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη από τις νέες εκδόσεις των πιο γνωστών 
φυλλομετρητών (browsers), καθώς και από φορητές συσκευές (κινητό, ταμπλέτα).   
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Η καταχώρηση των στοιχείων-κειμένων (data entry) θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο. Η γλώσσα της 
ψηφιακής πλατφόρμας θα είναι τα ελληνικά.  

Όσον αφορά στην ασφάλεια της ψηφιακής πλατφόρμας πρέπει να γίνει χρήση πιστοποιητικού ασφάλειας 
(SSL Certificate) για την πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα.  Όλες οι σελίδες και τελικά σημεία θα 
πρέπει να υποστηρίζουν πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας (HTTPS). Επιπλέον η ψηφιακή πλατφόρμα 
θα πρέπει να αναβαθμίζεται ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες για θέματα ασφάλειας.  Σημειώνεται 
πως ο Ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με το κόστος φιλοξενίας της ψηφιακής πλατφόρμας και μετά το τέλος 
κατασκευής της θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) οι κωδικοί διαχείρισης της 
πλατφόρμας, όσο και της υπηρεσίας φιλοξενίας.  

A.4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

Τα παραδοτέα του έργου και ο χρόνος παράδοσής τους αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα: 

Α/Α Εργασίες Παραδοτέα Χρόνος Παράδοσης 

1 Αρχιτεκτονικός 

σχεδιασμός έκθεσης 

Μελέτη κάτοψης χώρων όπου θα 

φιλοξενηθεί η έκθεση  

 

Έως 4 Οκτωβρίου 2019 

Πρόταση μετατροπής σε εκθεσιακό 

χώρο και παρουσίασης της έκθεσης 

2 Σχεδιασμός υλικών 

έκθεσης 

Σχέδια ειδικών κατασκευών  Έως 4 Οκτωβρίου 2019 

3 Σχεδιασμός ψηφιακής 

πλατφόρμας  

Προσχέδια ψηφιακής πλατφόρμας 

(mock-ups)  

Έως 4 Οκτωβρίου 2019 

 

 

4 

 

 

Γραφιστικός σχεδιασμός 

υλικού έκθεσης 

Σχεδιασμός ψηφιακών εκτυπώσεων και 

σημάνσεων έκθεσης 

 

 

Έως 22 Οκτωβρίου 2019 

 

Γραφιστικός σχεδιασμός ψηφιακής 

πλατφόρμας 

Σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού για 

την έκθεση 

5 Ειδικές κατασκευές για 

την έκθεση 

 

Ειδική κατασκευή χρονολογίου ιστορίας 

της ΓΣΕΒΕΕ 

Έως 5 Νοεμβρίου 2019 

6 Παραγωγή & 

αξιοποίηση 

οπτικοακουστικού 

υλικού  για την έκθεση 

και την πλατφόρμα  

Πέντε (5) οπτικοακουστικές παραγωγές 

vidcasts συνοδευτικά των εκθεμάτων και 

για χρήση στην ψηφιακή πλατφόρμα  

 

Έως 5 Νοεμβρίου 2019 

Ένα (1) προωθητικό βίντεο μικρής 

διάρκειας για την προώθηση της 

έκθεσης και της πλατφόρμας 

Έως 22 Οκτωβρίου 2019 
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7 Κειμενογραφική 

επιμέλεια έκθεσης & 

ψηφιακής πλατφόρμας 

Τελική κειμενογραφική επιμέλεια 

έκθεσης & ψηφιακής πλατφόρμας 

Έως 22 Οκτωβρίου 2019 

 

8 Υλοποίηση ψηφιακής 

πλατφόρμας Α’ φάση 

Demo ψηφιακής πλατφόρμας 

(δημοσιοποιημένο στο κοινό) 

Έως 5 Νοεμβρίου 2019 

9 Υλοποίηση έκθεσης Τοποθέτηση υλικών έκθεσης στο χώρο Έως 8 Νοεμβρίου 2019 

Απεγκατάσταση υλικών της έκθεσης από 

το χώρο 

3 Δεκεμβρίου 2019 

10 Υλοποίηση ψηφιακής 

πλατφόρμας Β’ φάση 

Πλήρης και τελική ψηφιακή πλατφόρμα  Έως 28 Νοεμβρίου 2019 

 

A.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί σ’ 
αυτόν και ο Ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει εγγράφως μέσα σε δέκα (10) ημέρες εφ' όσον διαπιστωθούν 
συγκεκριμένες ελλείψεις σε σχέση με τις προδιαγραφές των Παραδοτέων ή μη ικανοποιητική ποιότητα 
του περιεχομένου βάσει των οριζομένων στην παρούσα.  

Στην προηγούμενη περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει τα Παραδοτέα με 
συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία γνωστοποίησης ή παραλαβής από τον ίδιο των σχετικών παρατηρήσεων της Επιτροπής. 

Εάν το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα 
Αρχή με έγγραφό της κοινοποιεί στον Ανάδοχο εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
επανυποβολή του παραδοτέου ειδική όχληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. 
Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 
ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών για την συμμόρφωση του.  

Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της ΕΠΠΕ 
ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή κινεί τις διαδικασίες κηρύξεως του Αναδόχου έκπτωτου.  

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 
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Α.6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της Σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και λήγει στις 31/12/2019. Η συνολική διάρκεια 
της Σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, και 
κατόπιν εγκρίσεως από την Διαχειριστική Αρχή, μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του 
Αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου.  

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της Σύμβασης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα 
στης Σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 

Α.7. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος αξιοποιήσει για την υλοποίηση του έργου υπεργολάβο/-ους, 
δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή 
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της Σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω Σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.  

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2. της 
παρούσας Διακήρυξης, εφόσον το (τα) τμήμα (-τα) της Σύμβασης, το (τα) οποίο (-α) ο Ανάδοχος προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 
και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν.4412/2016. 

Α.8. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η έκθεση προβλέπεται να παρουσιαστεί στο κεντρικό κτίριο της ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, Αθήνα. Για την 

έκθεση θα αξιοποιηθεί αίθουσα περίπου 65 τ.μ. (επισυναπτόμενη κάτοψη). Μέρος της έκθεσης μετά το 

πέρας λειτουργίας της θα επαναδιευθετηθεί για να μείνει μόνιμα στο κτήριο της ΓΣΕΒΕΕ. Η διάρκεια της 

έκθεσης προβλέπεται στις 20 ημερολογιακές ημέρες. 
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A.9. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη 
σύμβαση, τη διακήρυξη και το Νόμο. 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου να υποβάλει στους εκπροσώπους της 
Αναθέτουσας Αρχής, των αρμόδιων εθνικών αρχών (Ε.Υ. Διαχείρισης του Ε.Π. Αρχή Πληρωμής, Ε.Δ.ΕΛ. 
κλπ.), και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε του ζητηθεί, οποιοδήποτε αποδεικτικό της ομαλής εξέλιξης 
του Έργου στοιχείο, σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως (ενδεικτικά) : φορολογικά στοιχεία και δικαιολογητικά 
δαπανών, στοιχεία που αφορούν στην πορεία του φυσικού αντικειμένου του Έργου, συμβάσεις 
εκπαιδευτών κ.λ.π. 

3. Για τη σωστή παρακολούθηση του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) ο Ανάδοχος οφείλει: 

α. Να επιτρέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα, να συνεργάζεται στη διενέργεια ελέγχων και να 
προετοιμάζει και επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου του 
Έργου. 

β. Να τηρεί όλους τους απαραίτητους φακέλους υλοποίησης του έργου.  

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε τήρηση των κανόνων και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την 
διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής των προσφερόμενων ειδών τροφοδοσίας. Η μη τήρησή των 
κανόνων αυτών αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 
του ΕΚΤ Κωδ. ΣΑ Ε3341  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ενάριθμος έργου 2016ΣΕ33410018). 

Η σύμβαση αφορά στο υποέργου 1 (Πακέτο εργασίας 5)  της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001290 και τίτλο 
«Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ», η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» με 
βάση την με αριθμό πρωτοκόλλου 9841/26-7-2016 Απόφαση Ένταξης και την υπ’ αριθμ. 12556/22.06.2017 
τροποποίηση Απόφασης Ένταξης.  Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.838,70 € πλέον Φ.Π.Α. και  

Το εγκεκριμένο συνολικό κόστος /συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του Αναδόχου και όλες 
ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για τη παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως 
ενδεικτικά  τις αμοιβές των μελών της ομάδας έργου του, το κόστος μετακίνησης τους, το κόστος 
ενοικίασης δομών για την διεξαγωγή των εξετάσεων, τον εξοπλισμό και κάθε απαιτούμενο μέσο για την 
διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης κα.  

Ο Ανάδοχος έχει ήδη μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του Έργου και τα οικονομικά μεγέθη για την 
καλή εκτέλεση των εργασιών του, κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατά συνέπεια ρητά 
συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να εγείρει αξίωση για πρόσθετη αμοιβή 
και δηλώνει ότι παραιτείται από τα σχετικά δικαιώματά του που απορρέουν από τα άρθρα 388, 696 και 
697 του Αστικού Κώδικα. 



 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 9 

Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην καταβολή του συμβατικού τιμήματος σε δόσεις, κατόπιν υποβολής 
από τον Ανάδοχο, όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών, όπως αυτά 
ορίζονται στην παρούσα. 

Όροι Πληρωμής : 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε τμηματικές καταβολές ως εξής:  

Παραδοτέα Ποσοστό Αμοιβής Χρόνος Πληρωμής 

Μελέτη κάτοψης χώρων όπου θα φιλοξενηθεί η 

έκθεση  

 

 

Τριάντα τοις εκατό (30%) 

του συμβατικού 

τιμήματος 

 

 

Με την έκδοση 

πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

παραδοτέων 

Πρόταση μετατροπής σε εκθεσιακό χώρο και 

παρουσίασης της έκθεσης 

Σχέδια ειδικών κατασκευών  

Προσχέδια ψηφιακής πλατφόρμας (mock-ups)  

Σχεδιασμός ψηφιακών εκτυπώσεων και σημάνσεων 

έκθεσης 

 

 

 

 

Πενήντα τοις εκατό (50%) 

του συμβατικού 

τιμήματος 

 

 

 

Με την έκδοση 

πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

παραδοτέων 

Γραφιστικός σχεδιασμός ψηφιακής πλατφόρμας 

Σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού για την έκθεση 

Ειδική κατασκευή χρονολογίου ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ 

Πέντε (5) οπτικοακουστικές παραγωγές vidcasts 

συνοδευτικά των εκθεμάτων και για χρήση στην 

ψηφιακή πλατφόρμα  

Ένα (1) προωθητικό βίντεο μικρής διάρκειας για την 

προώθηση της έκθεσης και της πλατφόρμας 

Τελική κειμενογραφική επιμέλεια έκθεσης & 

ψηφιακής πλατφόρμας 

Demo ψηφιακής πλατφόρμας (δημοσιοποιημένο στο 

κοινό) 

Τοποθέτηση υλικών έκθεσης στο χώρο  

Είκοσι τοις εκατό (20%) 

του συμβατικού 

τιμήματος 

 

Με την λήξη της 

σύμβασης και την 

έκδοση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

παραδοτέων και 

συνόλου του έργου 

Απεγκατάσταση υλικών της έκθεσης από το χώρο 

Πλήρης και τελική ψηφιακή πλατφόρμα  



 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 10 

Για κάθε μία από τις ως άνω πληρωμές η Αναθέτουσα Αρχή θα εκδίδει πρωτόκολλο παραλαβής των 
επιμέρους παραδοτέων και για την αποπληρωμή του έργου, ήτοι με την παραλαβή του τελευταίου 
παραδοτέου, θα εκδοθεί Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του συνόλου του έργου, εφόσον έχει 
προηγηθεί εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ο έλεγχος της ορθής υλοποίησής του έργου, σύμφωνα με τα 
κατατεθειμένα δικαιολογητικά, με τα οποία θα διασφαλίζεται η υλοποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών 
προδιαγραφών του και την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργου. 

 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

Η καταβολή των ως άνω πληρωμών θα γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου ή νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο τρίτο με την προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή ακριβούς αντιγράφου 
πρακτικού εξουσιοδότησης από αρμόδιο όργανο του Αναδόχου η με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 
αυτού. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η καταβολή από το Φορέα 
Χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα Αρχή, των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε 
Ενέργεια του Έργου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


